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УДК 66.066 

І. В. Севостьянов, канд. техн. наук, доц.  

ДИНАМІКА КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СЕРЕДОВИЩІ 
ВОЛОГИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ЇХ  

ВІБРОУДАРНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ 
Розглянуто закономірності процесів віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів. 

Наведено рівняння для визначення основних параметрів коливань у середовищі оброблюваного мате-
ріалу під час його зневоднення. 

Вступ 

Однією з актуальних проблем вітчизняних підприємств харчової промисловості є проблема ути-
лізації їх відходів, в тому числі спиртової барди, пивної дробини, бурякового жому, кавового та яч-
мінного шламу, що відносяться до вологих дисперсних матеріалів. Найраціональнішим варіантом 
утилізації цих відходів є їх зневоднення до рівня вологості 20—25 %, що дозволяє використовувати 
тверду фазу (концентрат) відходів як добавку до сільськогосподарських кормів або  як паливо. Як 
показали результати проведених експериментів [1], одним з найефективніших способів зневоднення 
вологих дисперсних матеріалів за продуктивністю, енергоємністю та забезпечуваною кінцевою во-
логістю концентрату є спосіб віброударного інерційного навантаження у прес-формі закритого типу 
на вібропресі з гідроімпульсним приводом (ГІП) типу ІВПМ [2—4]. Але для отримання вказаних 
параметрів ефективності віброударного зневоднення потрібно визначити закономірності його пере-
бігу, зокрема розглянути динаміку коливальних процесів у середовищі оброблюваного матеріалу. 

Основний текст 

З метою спрощення аналізу досліджуваних процесів доцільно здійснювати його окремо для 
кожного етапу циклу спрацьовування ГІП вібропреса, кожної фази оброблюваного матеріалу та 
кожної ділянки його порції [3]. Найінтенсивніше навантаження матеріалу створюється на І-му 
етапі циклу спрацьовування ГІП з віброзбуджувачем «на вході» [4], під час різкого збільшення 
тиску у порожнині гідроциліндра ГІП від зливного рз до максимального рг. mах. На рис. 1 показані схе-
ми навантаження та руху твердих частинок мате-
ріалу на цьому етапі у осьовому та поперечному 
перерізах прес-форми. На схемах позначені:  
— маса нижнього виконавчого елемента віброп-
реса (прес-форми і пов’язаних з нею рухомих 
елементів [3]); тІІ — маса верхнього виконавчого 
елемента (пуансона і пов’язаних з ним рухомих 
елементів [3]); zІ, zІІ — переміщення мас тІ, тІІ 
відносно осі z; FмzI, FмzІI — зусилля, що діють на 
оброблюваний матеріал з боку тІ та тІІ відносно 
осі z; FмхΣ, FмуΣ — сумарні навантаження, що ді-
ють на матеріал відносно осей х, у.  
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У продовж розглядуваного етапу під час пе-
реміщення маси тІ вверх з прискоренням 
(8...10)g [4] матеріал у прес-формі піддається 
динамічному навантаженню знизу, а також інер-
ційному і статичному навантаженню зверху. В 
результаті у середовищі порції від днища прес-

 
Рис. 1. Схеми навантаження та руху  

твердих частинок вологого дисперсного матеріалу 
під час його віброударного зневоднення на І-му етапі 
циклу спрацювання ГІП у осьовому та поперечному  

перерізах прес-форми 
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форми вверх, а від пуансона вниз проходять хвилі стискаючих напружень (див. рис. 1). У середніх 
за висотою шарах порції ці хвилі взаємно накладаються, продовжують переміщуватись до пуансона і 
днища прес-форми, відбиваються від них і рухаються у протилежних напрямках, з повторенням цієї 
послідовності. Одночасно у поперечних перерізах порції від її осі до периферії і у протилежному 
напрямку проходять прямі та зворотні хвилі дотичних напружень. Рідинна фаза матеріалу, що вити-
скається з каналів між твердими частинками внаслідок їх зближення, витікає через отвори у стінках 
прес-форми, закриті з середини фільтрувальною сіткою. При цьому концентрація твердих частинок 
біля стінок прес-форми буде збільшуватись. 

Рівняння руху твердої частинки матеріалу, що контактує з днищем прес-форми на І-му етапі 
циклу віброударного зневоднення має вигляд [3] 
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де mт — маса середньої за розмірами твердої частинки у повітрі; 
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під час віброударного зневоднення у прес-формі у разі дії на неї сили виштовхування; ( ) ( ),  т рt tρ ρ  
— поточні значення густини твердої та рідинної фаз порції [3];  — переміщення твердої частинки 
відносно осі z; αmz — коефіцієнт в’язкості частинки під час її переміщення відносно осі z; cmz — коефі-
цієнт жорсткості твердої частинки відносно осі z; σ0z — межа текучості твердої частинки відносно осі 
z; tІ — тривалість І-го етапу — відповідає тривалості tо відкриття віброзбуджувача ГІП [4]. 

тz

Зусилля м ( )zIF t  можна визначити з рівняння руху маси тІ  [3] 
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в якому Sг — площа поперечного перерізу плунжера гідроциліндра ГІП; αг — коефіцієнт в’язкого 
демпфірування при переміщенні плунжера гідроциліндра ГІП; αрz — коефіцієнт в’язкого демпфу-
вання під час переміщення рідинної фази в каналах між твердими частинками відносно осі z;  
cу, z0у — жорсткість та попереднє стискання пружин повернення нижнього виконавчого елемента віб-
ропреса; Fк — зусилля опору під час проходження рідинної фази по капілярах твердих частинок [3]. 

Рівняння (1), (2) разом з рівнянням для розрахунку зусилля FмzІI(t), рівнянням руху рідинної фа-
зи та рівнянням балансів енергії для виконавчих елементів вібропреса на І-му етапі [3] можуть 
бути розв’язані в середовищі Matlab Simulink [3]. Розв’язуючи ці рівняння для моменту часу поча-
тку І-го етапу отримуємо дані для визначення параметрів ударної взаємодії твердої частинки ниж-
нього шару порції, що безпосередньо прилягає до днища прес-форми з частинкою другого шару 
(див. рис. 1). На рис. 2, а показана схема цієї взаємодії, де частинка нижнього шару в момент удару 
зображена пунктирною лінією. При цьому з урахуванням періодичного рівномірного перерозподі-
лення твердих частинок по об’єму порції матері-
алу під час його віброударного зневоднення [5] 
припускаємо, що початкова відстань між части-
нками сусідніх шарів для розглядуваного моме-
нту часу  п-го циклу ГІП є величиною ста-
більною. Ця відстань відповідає діаметру dк.п(t) 
каналів між твердими частинками (див. рис. 2а), 
який можна визначити, виходячи з маси порції 
тм, масового вмісту εт в ній твердої фази, густи-
ни ρт останньої, діаметра dт середньої за розмі-
рами твердої частинки (визначається методом 
ситового аналізу), площі поперечного перерізу Sм 
та початкової висоти Нм порції [5]. Тоді трива-
лість tп1 переміщення частинки нижнього шару 
до її взаємодії з частинкою другого шару визна-
чаємо як 

1пt t=

 
Рис. 2 Схеми для розрахунку динамічних параметрів 

коливального процесу у середовищі вологого дисперсного 
матеріалу під час його віброударного зневоднення 
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З використанням рівнянь математичної моделі досліджуваного процесу (див. вище) можна визна-
чити швидкість  частинки нижнього шару в момент її ударної взаємодії з частинкою 
другого шару. Останній після взаємодії передається частина енергії маси тІ, в результаті чого ця час-
тинка набуває швидкості  (див. рис. 2а). Щодо частинки нижнього шару, то її швидкість 

 після удару розраховується за рівнянням збереження імпульсу, з урахуванням коефіцієнта відно-
влення швидкості R [6]. Але для спрощення розрахунків величину  можна с високим ступенем 
наближення брати рівною швидкості переміщення маси тІ: 
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( )t1 'm I nz z= 1 . Тоді рівняння збереження 

імпульсу під час ударної взаємодії нижньої і верхньої частинок можна представити у вигляді 
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Після описаної взаємодії частинок, внаслідок зближення мас тІ, тІІ (див. рис. 1) та витікання 

частини рідинної фази порції через отвори прес-форми, діаметр каналів між сусідніми твердими 
частинками дещо зменшується до величини dк.п = dк.п(tп1). Параметри наступних ударних взаємодій 
твердих частинок верхніх шарів порції — другого і третього, третього та четвертого і так до 
останнього k-го шару частинок, що прилягає до пуансона – визначаємо за допомогою рівнянь ма-
тематичної моделі досліджуваних процесів, а також з використанням формул (див. рис. 2б) 
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де tп.(і-1) — момент часу попередньої ударної взаємодії частинок. 
Число шарів k твердих частинок, яке вважаємо незмінним для всього розглядуваного етапу циклу 

віброударного зневоднення визначаємо як 
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Таким чином, створення на частинках оброблюваного матеріалу імпульсного силового наванта-
ження FмzI(t) зумовлює виникнення в його середовищі хвилі стискаючих напружень, що проходить від 
днища прес-форми до пуансона, відбивається від нього та рухається у зворотному напрямку. У попе-
речних перерізах прес-форми під впливом зусиль м м,( ) ( )х уF t F tΣ Σ  (див. рис. 1) від осі до периферії 
порції і в зворотному напрямку проходять хвилі стискаючих напружень. За допомогою рівнянь анало-
гічних вищенаведеним можна показати, що на цьому етапі, внаслідок дії зусилля м ( )zIІF t , хвилі стис-
каючих напружень проходять й від пунсона до днища прес-форми, при цьому у середніх поперечних 
перерізах порції вони накладаються на зустрічні хвилі, які йдуть від днища. Крім цього, згідно з фор-
мулами (5, 7), коливання твердих частинок порції мають згасальний характер. 

Власна частота твердих частинок під час таких коливань може бути наближено визначена за 
формулою [7] 
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Власна частота коливань нижнього виконавчого елемента вібропреса після його удару в момент 
повернення у вихідне нижнє положення на етапі холостого ходу [4] (ці коливання передаються 
прес-формі та порції оброблюваного матеріалу) розраховується як [6] 
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де bІ — товщина вібростолу і днища прес-форми; ст стК ,  ρ  — модуль об’ємної пружності та гус-
тина матеріалу вібростолу та прес-форми (сталь). 

 v  
мо  

В результаті розрахунку за формулами (9, 10) частоти т (для концентрату кавового шламу [3])
та частоти vІ (для вібропреса ІВПМ-16 [4]) отримує

 16,36 кГцтν = ;    36,4 кГцІν = . 

Отже, під час кожного удару нижнього виконавчого елемента вібропреса на етапі повернення 
його у вихідне нижнє положення, у середовищі ції оброблюваного матеріалу генеруються ви-
сокочастотні коливання. При цьому оскільки частота v  цих збу ень є значно вищою за власну 
час

ономірностей перебігу та ефективності процесів віброударного 
зневоднення вологих дисперсних матеріалів мі закритого типу на вібропресі з ГІП доці-
льно здійснювати його окремо для кожної  матеріалу, кожної ділянки його 
по

ті тверді частинки матеріалу періодично і рівномірно розподі-
ляю
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 пор
рІ

тоту vт частинок середовища, останні упродовж розгону і приведення їх у стан коливання 
обов’язково проходять й через стан резонансу [7]. В результаті частинки отримують вищу рухо-
мість, ефективно і рівномірно перерозподіляються по об’єму прес-форми із взаємними поворота-
ми, зсувами, прослизанням, щільнішим укладанням та видаленням рідини з проміжків між ними. 
Таким чином, у порівнянні зі статичним пресуванням підвищується продуктивність робочого про-
цесу, зменшується його енергоємність, із забезпеченням досить низької кінцевої вологості концен-
трату оброблюваного матеріалу. 

Висновки 

1. Для спрощення аналізу зак
 у прес-фор
фази оброблюваного

рції і кожного етапу циклу ГІП. 
2. Висока ефективність віброударного зневоднення зумовлена створенням у середовищі оброб-

люваного матеріалу при його реалізації хвиль дотичних та стискаючих, прямих і зворотних на-
пружень і деформацій. В результа

ться по об’єму прес-форми із взаємними поворотами, зсувами, прослизаннями, щільнішим 
укладанням та видаленням рідини з проміжків між ними. 

3. Коливання твердих частинок матеріалу під час його віброударного зневоднення мають зату-
хаючий характер. При цьому наприкінці кожного робочого циклу розглядуваних процесів на час-
тинки матеріалу діє ударний імпульс, що зумовлює їх пер

у рухомість частинок, а отже й інтенсифікацію процесу зневоднення. 
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